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Em 09 de novembro de 2007, o SINTAE 
completa trinta anos. São três décadas de 
uma trajetória que se confunde com as pró-
prias histórias de vida das pessoas que se 
dedicaram a construir a empresa que presta 
os serviços de água e saneamento para a 
maior parte da população catarinense: os/as 
trabalhadores/as. 

Ao longo desse período, o SINTAE vem 
construindo a luta em defesa da categoria, 
defendendo os nossos empregos e nossos 
direitos. Também marca presença na linha de 
frente das principais batalhas enfrentadas no 
país.  Afinal, o saneamento público é a nossa 
principal bandeira, mas também lutamos por 
uma sociedade mais justa e igualitária, bus-
cando praticar um sindicalismo classista. 

Acompanhando as mudanças 

Essa história recheada de conquistas 
merece comemoração. Por isso, lançamos a 
“Campanha SINTAE 30 anos”. Qualificaremos 
os nossos informativos e a página na internet. 
Tudo para facilitar a troca de informações 
e idéias. Afinal, a comunicação é um instru-
mento fundamental nas lutas que travamos 
e precisa acompanhar as mudanças da so-
ciedade.

O novo estatuto, que foi aprovado pela 
categoria em 14 de agosto, altera o nome do 
sindicato. Passaremos a ser o sindicato que 
representa os trabalhadores em água, esgoto 
e meio ambiente – SINTAEMA/SC, assumindo, 
assim, o nosso papel na defesa do planeta. 

A transformação visual deverá acompa-
nhar as mudanças do conteúdo. O nosso 
CONEXÃO deverá ser completamente reno-
vado. Pensamos num novo jornal, arejado, 
carregado de informações que dizem respeito 
à classe trabalhadora. A página da internet 
também terá outra cara, para melhorar a co-
municação eletrônica com a categoria. 

SINTAE: Trinta anos de lutas
Sindicato completa três décadas de luta em defesa da categoria e do saneamento

Tudo isso está sendo planeja-
do em equipe. E como constru-
tores/as da história que estamos 
comemorando, os/as trabalha-
dores/as são chamados/as a 
participar de mais este capítulo. 
Para isso, submetemos à avalia-
ção da categoria as três propos-
tas já construídas para a nova 
logomarca do sindicato. Os/as 
trabalhadores/as também têm 
a liberdade de apresentar uma 

nova proposta. Para isso, basta 
usar a imaginação e levar em con-
sideração as cores utilizadas (azul, 
que lembra a água) e o conceito 
(água, meio ambiente...).

Também lançamos neste 
BOMBA D’ÁGUA o concurso para 
o novo slogan do sindicato. A 
categoria está convidada a criar 
uma frase capaz de resumir e 
transmitir a função do sindicato. 
No verso, você encontrará o regu-
lamento do concurso. 

Categoria escolhe logomarca e cria slogan

Opção 1

Opção 2

Opção 3



O presente instrumento regula o 
CONCURSO SLOGAN promovido pelo 
Sindicato em comemoração aos 30 
ANOS, promovido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina, nos ter-
mos a seguir:

1. DO CONCURSO:
1.1. O início do CONCURSO SLOGAN 
SINTAEMA/SC 30 ANOS, dar-se-á em: 
20 de agosto de 2007. O último dia 
válido para a entrega das fichas preen-
chidas pelos participantes será no dia 
20 de setembro de 2007.
1.2. O CONCURSO SLOGAN SINTAEMA/
SC consiste:
1.2.1. Na elaboração livre de uma 
frase, por parte do participante, que 
melhor determine a função do SINTAE-
MA/SC, que completa 30 anos de luta.
1.2.2. Em que o participante deverá 
utilizar-se de 8 (oito) palavras no 
máximo ou do espaço disponibilizado 
no formulário apropriado.
1.2.3. Na premiação da melhor frase 
de acordo com a opinião da Comissão 
Julgadora.

2. QUEM PODERÁ PARTICI-
PAR DO CONCURSO?
2.1. Poderá participar desse evento 
qualquer pessoa filiada ao SINTAE, 
agora denominado SINTAEMA/SC.

3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. As fichas de inscrições a que se 
refere este regulamento serão obtidas 
pelos próprios participantes em for-
mulário próprio, publicado nos Infor-
mativos BOMBA D’ÁGUA e CONEXÃO, 
fornecendo as seguintes informações: 
nome completo, matrícula na em-
presa, telefone para contato e e-mail, 
se dispor. Os formulários poderão ser 
reproduzidos.
3.2. Após a inscrição, o participante 
deverá enviar o formulário devidam-
ente preenchido para o SINTAEMA/SC 
ou para o dirigente de sua região. 
Somente a partir deste momento, será 
considerado participante.
3.3. A ficha de inscrição será automati-
camente invalidada caso não esteja 
corretamente preenchida, em confor-
midade com as determinações deste 
regulamento.

4. DA CLASSIFICAÇÃO:
4.1. Cada participante poderá enviar 

somente uma ficha de inscrição.
4.2. O prêmio para o slogan mais 
criativo corresponde a um aparelho de 
DVD.
4.3. O prêmio aqui concedido não será 
em hipótese alguma, convertido em 
dinheiro ou de qualquer outra forma 
compensado e/ou substituído.
4.4. O prêmio aqui conferido é de 
caráter pessoal e intransferível e será 
entregue de conformidade com o 
cadastramento efetuado pelo partici-
pante.

5. DA PREMIAÇÃO
5.1. Primeira etapa: No dia 01 de outu-
bro, será realizada a premiação do 
melhor SLOGAN conforme (item 4.2). 

6. DAS APURAÇÕES
6.1. Os critérios de seleção das reda-
ções, sendo todos eliminatórios, são:
a – atendimento às características 
descritas;
b- pertinência ao tema proposto;
c- clareza e coesão textual;
d- legibilidade e 
e- criatividade.
6.2. A divulgação do participante 
vencedor dar-se-á após a realização 
da checagem do correto preenchi-
mento das fichas de inscrições e 
do SLOGAN do concurso. Caso haja 
irregularidades no preenchimento das 
respectivas fichas de inscrições e/ou 
do SLOGAN do concurso, os partici-
pantes serão desclassificados.

7. DA COMISSÃO JULGADO-
RA E DA ORGANIZAÇÃO DO 

CONCURSO
7.1. A Comissão Julgadora será con-
stituída pela Comissão Organizadora 
do Concurso, composta pelo Conselho 
Editorial do SINTAEMA/SC e asses-
soria de comunicação, além de um 
profissional da publicidade convidado.
7.2. A não observância de qualquer 
uma das regras deste regulamento 
acarretará na desclassificação dos 
participantes.
7.3. O vencedor será aquele que envi-
ar a resposta mais criativa, de acordo 
com a Comissão Julgadora.
7.4. A divulgação oficial do ganhador 
ocorrerá no dia 01 de outubro de 
2007 na sede do SINTAEMA/SC
7.5.A Comissão Organizadora do con-
curso não poderá ser responsabilizada 
por eventuais problemas técnicos 
ocorridos na distribuição das fichas e 
no extravio das mesmas no período de 
realização do concurso.
Os casos omissos serão selecionados 
por uma Comissão Julgadora Especial 
a ser formada pela Comissão Orga-
nizadora. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O participante ganhador do prêmio 
autoriza desde já a utilização de seu 
nome e imagem ao SINTAEMA/SC 
de forma gratuita com o propósito de 
reforço de mídia publicitária e divulga-
ção do evento em referência.
Exclui-se da participação do evento 
funcionários do SINTAEMA/SC e colab-
oradores da organização do concurso, 
diretores e seus familiares diretos.

CONCURSO DO SLOGAN/VOTAÇÃO DA LOGOMARCA

Nome:
Matrícula:
Telefone:
*E-mail:

*Campo não obrigatório

Slogan

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA SLOGAN

Vote na logomarca

Opção 1

Opção 3

Opção 2

(ver Bomba D’Água n° 427)


